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leirielämää kesällä 2019
Olemme kristittyjen yhteisö, joka tekee työtä

tavoittaakseen Suomen lapset kristinuskon sanomalla
ja tarjoaa lapsille mahdollisuuksia oppia tuntemaan Jeesus
ja kasvaa Hänen opetuslapsenaan.

pixabay.com

"Tarvitset maailmankaikkeuden
parhaimman putkimiehen, Jeesuksen."

Oman elämän
putkiremontti
Tätä kirjettä kirjoittelen
putkiremontin keskeltä.
Talomme putkisto on
aikansa palvellut ja tullut tiensä päähän. Jotta
kiinteistömme voisi vielä
olla siunauksesi, on aika
antaa putkistolle uusi
elämä. Niin käyttövesi- kuin viemäriputketkin ovat sellaisia, joiden
olemassa oloa ei usein
ajattele, kun niitä suurinta osaa ei edes näy.
Usein ne huomataan
vasta, kun ne tukkeutuvat tai vuotavat. Silti ne
ovat kovinkin olennainen osa taloa ja kuinka
tärkeää onkaan, että ne
ovat kunnossa. Mitä jos
viemäriputket vuotaisivat? Entä jos puhdasta
vettä ei tulisi? Mitä jos
suihkua ja vessaa ei voisi
käyttää? Ei väliä, vaikka talo olisi ulkoa juuri
maalattu, kauniit verhot
juuri pestyissä ikkunoissa ja lämmintäkin vielä,
mutta jos talon sisin on
likainen ja rikki ja likavedet vuotavat lattioille
ja rakenteisiin, niin asiat
ovat kovinkin huonosti.
Elinehto kiinteistöjemme kannalta on tehdä
putkiremontti. Onneksi
putkiremontit ovat tänä
päivänä pitkälle kehit2 I Ystäväkirje

tyneitä ja viemäriputkillekin saadaan uusi
elämä sukittamalla, eikä
vanhoja putkia tarvitse
purkaa pois. Mutta maksaahan remontti todella
pitkän pennin – ainakin
tämän kokoisessa ja moniulotteisessa talossa.

Sisimmän remonttia

Putkiremontin tiimellyksessä olen ajatellut
myös, kuinka suuri tarve
on oman elämän putkiremontillekin. Vai mitäs
itse sanot? Onko sisimpäsi puhdas ja ehjä ja
virtaako siellä elävän
veden virrat (Joh. 7:38)?
Vaikka ulkoisesti elämäsi näyttäisi hyvältä
ja puhtaalta, miltä se
näyttää, kun kamerat
kohdistetaankin syvälle sisimpääsi. Toimiikos
”viemärijärjestelmä”, eli
onko väylät synninroskien ja moskien poispanemiseen kunnossa ja
käytössä?
Elämme syntisinä ihmisinä syntiin langenneessa maailmassa ja
meidän oma sisimpämme on vääryyden tyyssija, niin kuin Jeesus sen
meille suoraan sanoo:
"Mikä ihmisestä lähtee
ulos, se saastuttaa ih-

misen. Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset,
haureudet, varkaudet,
murhat, aviorikokset,
ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka,
ylpeys, mielettömyys.
Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen." Mark.
7:20-23. Tällaisesta likaisesta sisimmästä ei voi
virrata elävän veden virrat.

on tehdä putkiremontti
omassa elämässä. Se alkaa siitä, että minun ja
sinunkin on nöyrryttävä
tekemään parannusta,
tunnustaa vääryyteni;
nimetä synti synniksi ja
ymmärtää, ettei minun
sitä kannata säilytellä
ja suojella, vaan tulee
pyytää anteeksi ja panna se pois. ”Jos me tunnustamme syntimme,
on hän uskollinen ja
vanhurskas, niin että
hän antaa meille synnit
anteeksi ja puhdistaa
Reitti puhtauteen
meidät kaikesta vääOnko kuitenkaan help- ryydestä.” 1. Joh. 1:9
po myöntää oman sisimmän tila, oma syntisyys? Paras putkimies
Eikös ole paljon muka- Niin kuin talomme putvampaa puhua siitä, että kiremonttikin oli parasmitä hyvää olen tehnyt ta jättää ammattilaisten
ja kuinka käyn seura- käsiin, jottei siitä tulisi
kunnassa ja palvelenkin entistä pahempi kamonissa tehtävissä ja tastrofi, niin se on myös
tuen jopa taloudellises- oman sisimmän putkiti Jumalan valtakunnan remontin kohdalla. Ei
työtä. Vaikka ne ovatkin minusta, eikä sinusta
hyviä asioita, eivät ne ole itsesi auttajaksi ja
ole mitään, jos oma si- puhdistajaksi. Tarvitset
simpäni on synnin saas- maailmankaikkeuden
tuttama ja rikki. Huulilla- parhaimman putkimienikin voin ylistää Herraa, hen, Jeesuksen. Vain
mutta en sen taakse- Hän voi näyttää sen,
kaan voi piilottaa oman että tarvitset remonttia
sisimmän tilaa. Ainoa ja vaikuttaa parannukreitti puhtauteen ja elä- sen teon mielen. Vain
vän veden virtaamiseen Hän yksin voi puhdistaa

sinut ja antaa uuden
elämän. Hän on itse jo
tehnyt likaisen työn.
Omassa osuudessasi on
jotain samaa kuin vessanpöntön vetämisessä.
Siinä ei ole kyse minun
tekemisistäni ja itsestäni puristamisesta, vain
napista
painamisesta
tai nupista vetämisestä,
sillä kaikki väylät sydämestäsi nousevan lian
ja synnin hävittämiseen
ovat valmiina, Jeesuksen tekemänä. Kun synnit on anteeksisaatu ja

pois pantu, Jeesuksen kaikkisen elämän. Maaltähden, niitä ei enää ole. lisen elämämme aikana
”sisimpämme putkistot”
Hinta maksettu
likaantuvat ja rikkoontuSisimpäsi putkiremon- vat uudelleen ja uudeltin lasku on kuitenkin leen, mutta muista: Jeeäärettömän kallis! Mut- sus ei aja sinua luotaan
ta ystäväni, ilouutinen pois eikä hänen armontänäänkin on se, että se sa sinua kohtaan lopu,
on maksettu puolestasi. niin kuin Sana sanoo:
Jeesus itse maksoi sen ”Teidän vanhuuteenne
hengellään ristin puulla. asti minä olen sama,
Maallisille putkistoille hamaan harmaantufirmat lupaavat käyttö- miseenne saakka minä
ikää muutamiksi vuo- kannan; niin minä olen
sikymmeniksi,
mutta tehnyt, ja vastedeskin
Jeesus lupaa sinulle ian- minä nostan, minä kan-

nan ja pelastan.” Jes.
46:4
Anteeksisaaneen, pelastetun, ihmisen sydämestä nousee ylistys
Jeesukselle ja hänestä
virtaa elämän veden
virrat; Pyhä Henki vaikuttaa Jumalan mielen
mukaista elämää, joka
on siunaukseksi myös
toisille. Jääkäämme siis
Jeesuksen, puhdistettavaksi ja uudistettavaksi
tänäänin!
Sinua siunaten,
Marika Huusko

Kuvaterveisiä kesäleireiltä
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Kuulumisia: Kiitos- ja rukousaiheita toiminnastamme
Kesäleirit
Heinäkuulla pidimme kolme lastenleiriä, joilla mukana oli yhteensä 69 leiriläistä ja
parikymmentä aikuista. Menoa ja meininkiä riitti. Monta uutta lasta löysi tiensä leireillemme
sekä uskollinen joukkomme leirikonkareita oli innolla mukana. Pienempien (6-9v) leireillä
pysähdyimme Matteuksen, Samuelin, Ruutin ja Jeftan seuraan ihmettelemään, sitä kuinka
Jumala meitä rakastaakaan ja miten hän voi elämämme muuttaa aivan uudeksi. Isompien
(1o-14v) kanssa teimme syväsukelluksen Nehemian kirjan aarteisiin. Voih, kuinka paljon siellä
olikaan ammennettavaa arkielämään Jumalan lapsina. Kannattaa perehtyä! Parilla ekalla leirillä
säät oli viileämmät ja viimisellä leirillä hellettä pukkasi, mutta oli sää kuin sää, niin vesisodat
pelailtiin ja mukavaa puuhaa riittii niin sisällä kuin ulkona. Ja jälleen kerran oli kuulema
liian lyhyet leirit... No, mutta syyskuussa aloittelemme taas perjantai-iltoja ja marraskuussa
koittaakin jo seuraava leiri, jos Herra suo.

Putkiremontti

Putkiremontti kodissamme alkoi heinäkuun lopulla ja sen pitäisi syyskuun alussa olla
valmis. Koko talon käyttövesiputkisto laitetaan uusiksi pinta-asennuksena sekä vanhat
viemäriputket sukitetaan. Osa viemäriputkista on jo uudempaa tuotantoa, joten niille ei
tarvitse tehdä mitään. Remontin tekee Insaco Oy Kuopiosta. Remontti on sujunut alun
byrokratia haasteita lukuunottamatta hyvin. Muutamia lisäkustannuksia aiheuttavia seikkoja
on ilmaantunut, mutta nekin ovat tuikitärkeitä hoitaa kuntoon. Samalla menee uusiksi
keittiökaapistotkin. Suljethan remonttimme rukouksiisi, että se saadaan loppuun asti tehtyä
hyvin, pysymme aikataulussa sekä saamme maksettua kaikki kulut. Ja jaksamme vielä
jälkisiivouksenkin tehdä. :)

Talous

"Herralta tämä on tullut; se on
ihmeellistä meidän silmissämme."
PS. 118:23
Kyynelsilmäkulmassa on usein, kun
tilitietoja katselen ja laskuja maksuun
laitan. Se tuntuu aina käsittämättömän
suurelta armolta ja ihmeeltä, että
kaikkea on ollut riittävästi ja taidetaan
selvitä remonttikuluistakin vielä.
Lukuisat marjasankot ja monenlaiset
muut tuomisetkin ovat pihaamme
saapuneet! Suuren suuri kiitos
Jeesukselle, mutta myös sinulle,
ystävämme, että olet
yhteisessä työssämme mukana
tältäkin osin!
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juhannusjuhla

juhannusjuhla ja syystapahtuma
Juhannusjuhlaa Sanan, rukouksen ja
yhdessä olon merkeissä saapui
viettämään tuvan täydeltä
kaikenikäistä väkeä. Makkara- ja
lettukestien aikaan paistoi jopa
aurinko. Vau!
Syystapahtumaa vietämme lauantaina
28.9. Ohjelmaa on aikuisille ja lapsille
yhdessä ja erikseen. Tarkemman
ohjelman löydät takakannesta.

juhannusjuhla
Rukousillat, Koti-illat

kurssit
Kesäkuun alussa meillä oli tuttuun
tapaan Raamatun opettaminen
lapsille 1- kurssi, viiden päivän leirinä.
Yhdeksän kurssilaista oli mukana ja
neljä alle kouluikäistä lastakin pyöri
riemunamme. Tällä kurssilla nuorta
väkeä oli muutenkin, sillä kurssilaisista
nuorimmat olivat 12-vuotiaita.
Tarkempia kuulumisia voit lukea parin
kurssilaisen itsensä kertomana sivulta
6. Uusia kursseja on taas luvassa;
tarkemmat tiedot niistä löydät sivulta
10. Ilmoittauduhan rohkeasti mukaan!

Kesämaanantaisin olemme vaihtelevalla
kokoonpanolla kokoontuneet rukoilemaan
yhdessä kotimme toiminnan, lasten,
perheiden ja koko kansamme puolesta
sekä toinen toistemme ja muiden
ajankohtaisten asioiden puolesta. Nämä
jatkukoon myös tästä eteenpäin, mutta
siirrymme "talviaikaan", eli rukousillat
jatkossa torstaisin klo 18.
Koti-illat jätämme nyt tällä erää historiaan.
"Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka
asialla taivaan alla" sanoo Saarnaaja (3:1)
Työmme lasten ja lapsityön koulutusten
parissa on kasvanut ja vierailut eri
seurakunnissakin ovat lisääntymään päin,
joten keskitymme nyt niihin, sillä ne on
kuitenkin työmme ydintä.

Vierailuja

Olen yksin tai jonkun kanssa käynyt vierailulla muutamissa seurakunnissa. Ne ovat olleet
rohkaisevia kohtaamisia Jumalan Sanan äärellä ja samalla viesti kotimme toiminnasta
on mennyt eteenpäin. Lisäksi joitakin "Lastesi elämän puolesta" -teemalla järjestettyjä
tilaisuuksia on ollut, missä on yhdessä Raamatun äärellä kyselty ja rukoiltu, että mitä
voisimme tehdä lasten elämän puolesta. Seuraava tilaisuus, missä olen mukana, on
Jyväskylän Satamaseurakunnassa ti 17.9. klo 18
Milloinkas tullaan teille? Aina silloin tällöin kalenterissa sellaisia ajankohtia löytyy, että
ehtis ajella jonnekin päin Suomea. Voimme tulla vierailulle seurakunnan tilaisuuksiin,
kotiseuroihin, raamattupiirin, opiskelijailtaan tms. Olepa yhteyksissä, jos kiinnostaa!
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Kokemuksia
Raamatun opettaminen
lapsille
1-kurssilta
Maria tolvanen, nurmes
ROL1-kurssilla oli erittäin antoisaa käydä. Vietimme siellä koko perheenä lomaa viiden päivän
ajan kesäkuun alussa. Myös koiramme pääsi reissuun mukaan:) Lastenhoito järjestyi oppituntien
ajaksi, mikä mahdollisti kurssille lähtömme! Saimme vanhempina innostavaa koulutusta lastemme
hengelliseen kasvatukseen, saimme Raamattuun pohjautuen ymmärrystä kuinka tärkeitä lapset ovat
Jeesukselle!!
Innostuimme myös aloittamaan heti seuraavana päivänä kurssin päättymisestä pyhäkoulutoimintaa
Nurmekseen. Kurssilla käytiin mm. selkeä malli raamatunkertomuksen läpikäymisestä lapsille sekä
malli raamatunlauseen opettamisesta. Kurssimateriaali oli runsas ja käytännönläheinen. Niiden
avulla saatoimme aloittaa pyhäkoulutoiminnan heti seuraavana päivänä :)
Tunsimme olevamme kurssilla Jumalan täyshoidossa: opetus oli innostavaa, saimme astua valmiiseen
ruokapöytään ja majoitus järjestyi paikanpäällä. Kurssimaksukin oli vapaaehtoinen. Kurssipaikka sopii
hyvin kurssin järjestämiseen: lenkkipolut alkavat ovelta, uintipaikat löytyvät läheltä ja jätskikioskit
lyhyen ajomatkan takaa - nuorisollekin löytyy rentouttavaa tekemistä kurssitehtävien lomaan.
Suosittelen kurssia lämpimästi kaikille vanhemmille, vanhemmiksi aikoville, isovanhemmille ja
ylipäätään jokaiselle, joka haluaa lapsille PARASTA. Luuk. 18:16: "Mutta Jeesus kutsui lapset tykönsä
ja sanoi: "Sallikaa lasten tulla minun tyköni älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan
valtakunta."

Maria Hyvönen, Lahti
Parasta oli se henki, vai pitäisikö sanoa Henki, joka lämmitti Jumalan rakkaudessa, ja pikku hiljaa
uskallettiin avautua enemmän ihmisinä. Yhteys on tärkeää, ja siitä käsin muukin sujuu paremmin.
Kodinomainen ilmapiiri ihanan suomalaisen ruoan kanssa, palvelualttiiden emäntien tarjoilemana
on kaunista yhteisöllisyyttä. Opetus oli kokemuksen koulimaa, ja innostavaa. Tärkeintä kuitenkin
oli Jeesus-keskeisyys, evankeliumikeskeisyys. Siitä täydet pisteet. Siitä ei missään tapauksessa pidä
luopua. Siitä opettajille kiitos. Ruusuja ja risuja saa antaa, riippuu vain miten asioita sanotaan.
Jos haluaa jakaa lapsille kalleinta, mitä hänelle voi antaa, tervemenoa kurssille. Kristinuskon
arvomaailma on murentumassa Suomessa. Monenlaista lapsityötä tehdään, joka sekin on arvokasta.
Mutta vain Jumalan Sanan kautta rakennettu työ antaa perustuksen ikuiseen elämään. Taivaan Isä
haluaisi antaa jokaiselle lapselle mahdollisuuden kuulla vielä Raamatun kautta Pelastajasta nimeltä
Jeesus. Vain Hän voi antaa ihmiselle todellisen tulevaisuuden ja toivon, ja ottaa kerran
perille Taivaan kotiin.
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Maritta Rissanen
Varpaisjärvi/lahti

Miten olet löytänyt Lehtomäkeen?

Mitä usko Jeesukseen sinulle merkitsee?

Olimme jo Kuopiossa perheeni kanssa asuessa
kuullut Lehtomäen kodin toiminnasta. Kun sitten
muutimme vuonna 1991 Nilsiään, aloimme käydä Lehtomäen kodin tilaisuuksissa. Myöhemmin
olemme mieheni kanssa osallistuneet myös talkootyöhön. Myös lapsenlapset ovat olleet täällä
leirillä.

Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämän kallein asia. Tämän
opin rippikoulussa. Kolme vuotta myöhemmin
otin Jeesuksen vastaan sydämeeni. En ole katunut sitä, koska Jeesuksessa on kaikki. Hänessä on
pelastus ja syntienanteeksiantamus. Ei ole mitään
kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat.

Miksi kristillinen lapsityö on tärkeää?
Jeesus sanoo: ”Antakaa lasten olla, älkääkä estäkö
heitä tulemasta minun tyköni, sillä senkaltaisten
on taivasten valtakunta” Matt.19:14 On tärkeää,
että jo pienen lapsen sydämeen kylvetään sanan
siemen. Sana sanoo, että Jumalan sana ei tyhjänä
palaja. Uskon, että Lehtomäessäkin tehdyn työn
seurauksena, lapsi, joka on Jeesukselle erityisen
rakas, saa löytää hänet, henkilökohtaisesti.

Kuinka itse olet oppinut tuntemaan Jeesuksen?
Ollessani opiskelemassa vuonna 1969, minua
kutsuttiin ystävieni kanssa erääseen telttakokoukseen, joka oli Lappeenrannassa. Tiesin olevani
etsikkoajassa. Sinä iltana sana kosketti niin voimallisesti, että jätin koko elämäni Jeesukselle. Nyt
on siis juhlavuosi, kun olen saanut kulkea jo 50
vuotta Jumalan lapsena!

Miksi haluat olla mukana
Lehtomäen kodin toiminnassa?
Koska tässä kodissa tehdään työtä, joka kantaa
aina iankaikkisuuteen asti. Lapset sekä aikuiset
saavat kuulla Jumalan sanaa, joka koituu heille pelastukseksi, jos ottavat sen vastaan. Tässä kodissa
on myös hyvä syy olla auttamassa, myös käytännöntyössä, että tämä työ voi toteutua. Rukousta
unohtamatta.

Millaisia terveisiä haluat lähettää
Lehtomäen kodin ystäville?
Pyydän, että rukoilisitte Marikan ja sen arvokkaan
työn puolesta, jota hän tekee. Raili, Jorma ja heidän lapsensa perheineen tarvitsee myös rukoustukea. Taloudellinen tuki ja talkootyö on myös tärkeää ja tarpeen, jos kellä suinkin on mahdollista.
Siunausta kaikille kodin uskollisille ystäville!

TOSI ON! TV

Raamattuopetusohjelma lapsille

Uuden tuotantokauden 12 ohjelmaa
tulossa TV7:lta 6.12.2019 alkaen - perjantaisin klo 17.30.
Aiemmin ilmestyneet löytyvät YouTubesta ja tosion.fi-sivulta
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Kesäterveisiä!
Suvussamme on usein tapana eri tilaisuuksien tai retken jälkeen kysyä,
että kerro siitä kolme parasta muistoa. Niinpä ajattelin kuulumisemme
kertoa sitä ajatellen: kerron (vain :) kolme muistoa tästä kesästä.
Muisto numero 1

Muisto numero 2

Kesäaamu klo 9. Lämmintä yli 20 astetta. Aamupuuron tekoa Arska-mieheni kanssa, muutama
tuore mansikka mukaan ja ulos puutarhakeinuun.
Kännykkä mukaan ja Raamattu kannesta kanteensovellus auki. Mihinkäs viimeksi jäimmekään… Ravitsevaa, tuoretta aamupalaa hengelle ja keholle.
Tätä rauhallista ulkonaolon aamua kannatti talvella
odottaa. Miten kiitollinen saa olla kauniista Suomesta ja lomasta työn jälkeen. Haluan mainostaa Raamattu kannesta kanteen –mobiilisovellusta, joka
on helppo ladata esim. puhelimeen ja joka kulkee
näin ollen aina mukana. Sovellus ”muistaa” missä
kohtaa Raamattua olit menossa. Pastori Jukka Norvannon viisaat puheet ja selitykset ovat vertaansa
vailla. Kuinka tärkeää ruokaa hengelle. Tarvitsemmehan me joka aamu ruokkia kehoammekin tuoreella, hyvällä ravinnolla, niin henki meissä tarvitsee
jatkuvasti ravintoa, joka päivä. ”Ei ihminen ELÄ ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta Sanasta, joka
Jumalan suusta lähtee.” Matt. 4:4. Emme siis ELÄ
ilman Jumalan Sanan ravintoa. Emme me muista
aina kaikkea ravintoa, mitä olemme saaneet, eikä
se ole tarkoituskaan. Emmehän me muista jokaista
syömäämme herkkulounastakaan, silti se on ravinnut meitä juuri silloin sopivasti ja oikeaan aikaan ja
on saanut meidät tyytyväisiksi. Samoin on Hengen
ruoan laita. Sitä nautimme joka päivä, ja se ravitsee
meitä juuri sopivasti ja juuri sopivaan aikaan.

Valmistelua, leipomista, kukkien kasvattamista,
musiikin harjoittelemista… Kaikki on tehty valmiiksi, kun hääjuhla koittaa la 20.7. klo 13. Voi, mikä riemun päivä! Poikamme Joona, joka vielä viisi ja puoli
vuotta sitten makasi Kys:n teho-osastolla vakavan
onnettomuuden jälkeen odottaen, jääkö loppuiäkseen pyörätuoliin vai uskaltaako edes ajatella, että
omin jaloin vielä kävelisi. Nyt hän kuitenkin seisoi
Nilsiän kirkon alttarilla odottaen kaunista morsiantaan, rukoillakseen avioliiton puolesta yhdessä
suvun ja ystävien kanssa. Siinä hääjuhlassa ei ilon
kyyneleitä säästelty. Ne taisivat pulputa suoraan
Taivaan esikartanoista. Siltä se tuntui. Jos Taivaan
Isän häävalmistelut Poikansa hääjuhlaan ovat pisarankin verran tätä, niin voin aavistella, mitä rakkaus
on. Onko suurempaa iloa, kuin valmistaa oman lapsen hääjuhlaa! Taivaan Isä on jo hääjuhlan valmistanut. Ja meidät kaikki on sinne kutsuttu. KAIKKI on jo
valmistettu. Mikä valtava riemu! ” Autuaita ne, jotka on kutsuttu Karitsan hääaterialle.” Ilm. 19:9.
Sinut ja minut on kutsuttu taivaallisiin häihin, jonka
kutsuun saamme vastata: ”tulen mielelläni! Koska
Sinä, Isä, annat meille oikeanlaisen puvunkin.” Kaikki todella on jo valmistettu, Jumalan Pojan ansiosta!
Jeesus täytti puolestamme lain. Hän vapaaehtoisesti vuodatti verensä ja antoi henkensä lunnaiksi
meidän edestämme. Kristuksen kärsimys, kuolema
ja voitto kuolemasta on meidän syntiemme sovitus.
Näin Hän valmisti meille jokaiselle hääpuvun, antaa
LAHJAKSI vanhurskauden, joka kelpaa Jumalan järjestämiin hääjuhliin. Ja se puku on maailman kaunein hääpuku!

Merkkaa jo kalenteriin:
JOULUJUHLA SU 22.12.2019 KLO 13
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Muisto numero 3
Lomaperjantai. Köpöttelen aamuauringon sarastaessa tien toiselle puolen, Savolan Tupaan. Siellä
Immu-kälyni ja Virpi-siskoni kanssa valmistelemme
kahvilaa avaamiskuntoon. Kohta tuoreen munkin
tuoksu leijailee kotoisasti – ulos asti. Kaikki valmiina
klo 11, kun kahvila aukeaa ohikulkijoille, naapureille, sukulaisille… ” Tuvassamme on Essi-tyttömme
tekemiä ”huoneentauluja” eri raamatunkohdista.
Hiljaisuuden puutarhassa löytyy kiviä, joihin on
maalattu raamatunlauseita. Puutarhassa kivetkin
huutavat Jumalan kunniaa. Sisällä kahvilassa voi
lainata hengellistä kirjallisuutta tai ottaa mukaansa
Pentti-ukin tekemän pöytäristin kotiinsa muistuttamaan elämämme tärkeimmästä asiasta. ”Julista
Sanaa, astu esiin sopivaan ja sopimattomaan
aikaan, nuhtele, moiti ja kehota, aina kärsivällisesti opettaen.” 2. Tim. 4:2. Eipä arvaa satunnainen kahvilassa kävijä, mitä päiväkahvi tuo tullessaan. Ehkä kosketuksen, tai edes hipaisun elämän
kalleimmasta asiasta, ilosanomasta, joka on tarkoitettua KAIKILLE luoduille. Juuri niille ohikulkijoille,
jotka kahvia nautiskellessaan lukevat pöydän päällä olevasta taulusta: Olet Mestariteos, Jumalalle
rakas! Kalliisti ostettu – ainutalaatuinen.
Sinä – olet ihme!
Leila Savolainen
yhdistyksemme hallituksen jäsen

"Rukoile ja työtä tee"
torstait Lehtomäen kodilla
klo 12 MATERIAALIPAJA
• valmistamme lapsityön materiaaleja
tekstiili- ja puutöinä. Myymme materiaalit
kotimme toiminnan hyväksi.
• siivousta ym. sekalaista hommaa myös tarjolla
klo 14 kahvi, hartaus- ja rukoushetki
klo 17 päivällinen
klo 18 RUKOUSILTA
• rukoilemme lasten, perheiden ja lapsityön
sekä toinen toistemme ja ajankohtaisten
asioiden puolesta.
Mukaan voit tulla siihen aikaan päivästä kuin
itsellesi sopii; joko töihin tai rukoilemaan
tai molempiin!

5.9.2019 alkaen
tervetuloa!
pixabay.com
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Kuva: Adobe Stock / Syda Productions

ja opettaa heille Raamattua?
Kaipaatko ideoita, innostusta
ja kenties rohkeuttakin
lasten parissa toimimiseen?

TARJOAMME KÄYTÄNNÖNLÄHEISIÄ KURSSIPAKETTEJA
Tarkoitettu kaikille, jotka haluavat viedä ilosanomaa Jeesuksesta lasten ja varhaisnuorten maailmaan
ja opettaa heille Raamattua; pyhäkoulun opettajille, opettajille, kerho-ohjaajille, äideille,
isille, isovanhemmille, nuorisolle...
Voit valikoida PIENIÄ PAKETTEJA, eli lyhytkursseja,
joita käyt pikkuhiljaa oman aikataulusi mukaan
tai valita kerralla ISON PAKETIN, joka on 3,5 kuukauden pitkäkurssi.
TULEVAT KURSSIT
Raamatun opettaminen lapsille 1 -kurssi
Viikonloppuina syksyllä: 14.-15.9 • 5.-6.10 • 26.-27.10.2019
Raamatun opettaminen lapsille 2 -kurssi
Viikonloppuina keväällä 14.-15.3. • 4.-5.4. • 25.-26.4.2020
Varkkikurssi
Viikonloppuina syksyllä: 14.-15.9 • 5.-6.10 • 26.-27.10.2019
Ilmoittaudu lyhytkursseille viimeistään viikkoa ennen kurssia.
Pitkäkurssi 14.1.-24.4. 2020
Sisältää oppitunteja, käytännönlapsityötä, palvelutehtäviä sekä henkilökohtaista
hiljentymistä ja raamattuopetusta oman uskon elämän hoitamiseksi.
Kurssipäivät: ti-pe + muutamia viikonloppuja. Hakeminen viimeistään 31.12.2019.
Hakukaavakkeen voit täyttää netissä www.lehtomaenkoti.net tai pyytää paperisena.
Hinta: Emme peri osallistumismaksua,
voit tukea työtämme haluamallasi summalla.
Kurssit järjestetään yhteistyössä Lastenmission kanssa.
Lisätiedot: www.lehtomaenkoti.net | 0440 271 325
10 I Ystäväkirje

dreamstime.com

Tahdotko
kertoa lapsille ja
varhaisnuorille
Jeesuksesta

tosi on!

-toimintaa 6-14-vuotiaille
Lehtomäen kodilla, Lehtomäentie 211, Nilsiä

PERJANTAI-ILLAT
viikottain klo 17-20

Syksyn eka ilta 6.9. ja viimeinen 13.12.

Iltaa ei ole 27.9. (Syystapahtuma seur. päivä)
18.10. (syysloma) 15.11., 22. 11 (leiriviikonloput)
ja 6.12. (itsenäisyyspäivä)

Vietämme yhteistä iltaa kavereiden kanssa raamattuopetuksen,
rukouksen, laulujen ja mukavan tekemisen äärellä.
Tarjolla iltapalaa ja vähän herkkujakin!
Osa ohjelmasta koko porukalla, osa ikäryhmissä.

SYYSLEIRIT
6.-9-vuotiaille: 15-17.11.
Ilmoittaudu viim. 1.11.
10-14-vuotiaille 22.-24.11.
Ilmoittaudu viim. 8.11.
Molemmille leireille otetaan max. 25
leiriläistä ilmoittautumisjärjestyksessä
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
0440 271 325 / marika.huusko@lehtomaenkoti.net
www.lehtomaenkoti.net

TOSI ON! TV
Raamattuopetusohjelmia ja tehtäviä
www.tosion.fi -sivulta
Ohjelmat löytyvät myös YouTubesta
Uusi tuotantokausi TV7:lla syksyllä 2019

Tämä on Lehtomäen kodin ystäväkirje,
joka lähetetään maksutta kaikille
halukkaille. Voit tilata kirjeen
sähköpostiisi tai postilaatikkoosi.
Tilaukset, peruutukset
ja osoitteenmuutokset:
posti@lehtomaenkoti.net
044 027 1325

Yhteystiedot:
Lehtomäen koti
Ev.lut. Lähimmäislähetys ry.
Lehtomäentie 211
73320 Nilsiä
www.lehtomaenkoti.net
posti@lehtomaenkoti.net
044 027 1325
Marika Huusko
marika.huusko@lehtomaenkoti.net
044 027 1325

Tilitiedot:
Ev. lut. Lähimmäislähetys ry
IBAN: FI89 5288 0440 0216 18
BIC: OKOYFIHH
KÄYTÄ viitenumeroa:
Yleiskannatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1009
Marika Huusko (työntekijä). . . . . . . . . . . 1038
Lapsityö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1041
Lapsityön koulutukset . . . . . . . . . . . . . . . 1054
Tosi on! TV -ohjelma. . . . . . . . . . . . . . . . . 1067
Rahankeräyslupa:

Myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero: RA/2018/439
(myönnetty 27.4.2018)
Toimeenpanoaika:
1.7.2018-30.6.2020
Toimeenpano-alue: koko Suomi
Ahvenanmaata lukuun ottamatta
Käyttötarkoitus ja -aika: Varat käytetään
Lehtomäen kodin ja sen toiminnan ylläpitämiseen
sitä mukaa kun kuluja syntyy. Rahankeräyksen
hoitaa Lehtomäen koti.
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Lähettäjä:
Lehtomäen koti
Lehtomäentie 211
73320 Nilsiä

Lehtomäen kodin

Syystapahtuma la 28.9.2019

Tervetuloa!

Lasten ohjelma - yli 6v.
10.00 Mehut ja herkkupala -aikuisten kanssa
10.30 Raamattuopetus, Essi ja Elmeri, laulua, rukousta
12.30 Ulkopelejä
13.30 Ruokailu - aikuisten kanssa
14.30 Kaikenikäiset ilosanoman äärellä
16.00 Toimintapisteitä
17.30 Mehut ja herkkupala - aikuisten kanssa
Lasten ohjelma - alle 6v.
12.30. Raamattuhetki, lauluja, rukousta
•••
14.30. Kaikenikäiset ilosanoman äärellä
-aikuisten kanssa
Leikkihuone käytössä koko ajan - huoneeseen
kuuluu aikuisten tilaisuudet, joten vanhempi voi
kuunnella tilaisuuksia lasten kanssa ollessa.
Salin vierestä löytyy myös leluja.

Lehtomäen koti - Lehtomäentie 211, Nilsiä - www.lehtomaenkoti.net

Kai Niemelä - puhujavieraana syystapahtumassamme 28.9.
"Olen yhden vaimon mies ja kahden täysi-ikäisen tyttären isä. Olen koulutukseltani luokanopettaja
ja opetustyössä ollessani toimin vapaaehtoisena Kansanlähetyksessä niin hallinnossa, musiikissa
kuin nuorisotyössäkin. Toimin neljä vuotta Nuorten maailman aluekoordinaattorina ja olen
toiminut vuoden 2009 syksystä alkaen Etelä-Pohjanmaan Ev.lut.
Kansanlähetyksen piirijohtajana.
Evankelioimistyö on ollut keskeisellä paikalla elämässäni aina
uskoontulostani lähtien. Haluan olla kutsumassa ihmisiä henkilökohtaiseen suhteeseen Jeesuksen kanssa, rohkaista heitä löytämään
oma paikkansa Jumalan valtakunnan työssä ja olemaan Suuressa
mukana. Evankeliumille on yhä tarvetta lähellä ja kaukana!
Unelmani olisi nähdä tavallisten kristittyjen lähtevän rohkeasti elämään
Pyhän Hengen voimassa sellaista Jeesuksen seuraajan elämää, jossa
Jumalan valtakunta voisi koskettaa heidän lähellään eläviä ihmisiä
sanoin ja rakkauden teoin."

pixabay.com

Ohjelma:
10.00 Kahvit
10.30 Ystäväseurat
12.30 "Opetuslapsen elämäntapa"
-raamattuopetus, Kai Niemelä
13.30 Ruokailu
14.30 Kaikenikäiset Ilosanoman äärellä
-Alavan srk:n lapsikuoro Riemu,
Kai Niemelä, Marika Huusko
16.00 Rukousta ja toivelauluja
17.30 Kahvit

